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چکیده

ایــن پژوهــش ســینمای دفــاع مقــدس را در چهار دهــه بعد از انقــاب اســامی )1360-1400( از نظر جامعه شناســی 

ــاب« و »شــکل دهی« اســتوار  ــۀ »مکمــل بازت ــر دو نظری ــن پژوهــش ب ــد. چارچــوب نظــری ای ــر بررســی می کن هن

اســت کــه طبــق آن، هنــر بازتابــی از شــرایط اجتماعــی اســت و، درعین حــال، بــرای شــکل دهی بــه افــکار عمومــی 

جامعــه  از آن بهــره بــرده می شــود. در ایــن پژوهــش از روش تحلیــل محتــوای کیفــی بــرای شــناخت آثــار ســینمای 

ــای  ــب فیلم ه ــه اغل ــد ک ــان می ده ــش نش ــج پژوه ــت. نتای ــده اس ــتفاده ش ــرد آن اس ــدس و کارک ــاع مق دف

ــت  ــی ، به عل ــروه جنگ ــه در گ ــگ و چ ــد جن ــتۀ منتق ــه در دس ــاوت ، چ ــته بندی های متف ــم دس ــر ، به رغ ــن ژان ای

حساســیت های ویــژۀ ایــن ژانــر ، ســعی در تبلیــغ دفــاع مقــدس دارنــد. به رغــم فرازونشــیب های ســینمای دفــاع 

ــب  ــده و اغل ــی نش ــد بررس ــه بای ــان ک ــدس آن چن ــاع مق ــع دف ــاب وقای ــته، بازت ــۀ گذش ــار ده ــی چه ــدس ط مق

فیلم هــای ایــن ژانــر ســینمایی ســعی در شــکل دهی بــه افــکار عمومــی داشــته اند کــه البتــه در درازمــدت موفــق 

نبوده انــد. همچنیــن ایــن پژوهــش نشــان می دهــد  فیلم هــای تولیــدی ســینمای دفــاع مقــدس، همگــی، ســعی 

در اقنــاع و تبلیــغ و تبلــور فرهنــگ مقاومــت، شــهادت و ایثــار در میــان مــردم داشــته اند.
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مقدمه
بیــش از چهــل ســال از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران می گــذرد. اگــر ســینمای فعلــی 

ایــران را همــزاد انقــاب بدانیــم چنــدان ره بــه خطــا نبرده ایــم؛ چراکــه نخســتین فیلم هایــی 

ــد  ــش درآمدن ــه نمای ــینما ب ــون و س ــال 57 در تلویزی ــن س ــس از 22 بهم ــت پ ــه درس ک

مســتندهایی دربــارۀ ایــن قیــام مردمــی بودنــد کــه در بحبوحــۀ راهپیمایی هــا فیلم بــرداری 

می شــدند. مــوج انقــاب بــا ســوختن ســینماها همــراه بــود؛ بایــد ســینمای قبــل از انقــاب 

می ســوخت تــا ققنــوس وار از دل آتــش آن برخیــزد و قــد راســت کنــد )شــیرازی، 1387(.

دوران هشت ســالۀ دفــاع مقــدس دورانــی خــاص و درخشــان در تاریــخ کشــور ماســت 

کــه بی تردیــد ســینما، یــا همــان هنــر هفتــم، یکــی از مؤثرتریــن ابزارهــای انتقــال ارزش هــای 

ــاع  ــدگان دف ــات رزمن ــه خلقی ــن ب ــدس پرداخت ــاع مق ــر دف ــی ژان ــت. ویژگ ــن دوران اس ای

ــوده اســت کــه به تدریــج در  ــر اســاس واقعیــات ب مقــدس، باورهــا و اعتقــادات آن هــا ب

ســال های شــکل گیری ایــن ژانــر ســینمایی بــه اوج خــود رســید و موجــب ارتقــای ســطح 

کیفــی ســینمای  دفــاع مقــدس1 شــد. »در ایــام دفــاع مقــدس و چنــد ســالی پــس از آن، 

ــت؛  ــاع مقــدس صــورت گرف ــکاس ارزش هــای دف ــۀ انع ــی در زمین ســرمایه گذاری های خوب

امــا ســال های متمــادی بعــد از دهــۀ 70 دیگــر گیشــه های ســینما تعییــن می کننــد ســینما 

ــه  ــد.« )یوســفی، ابن الدیــن و حــداد، 1398( البت ــزی ســرمایه گذاری کن ــد روی چــه چی بای

در دهــۀ 90 یکــی از پرفروش تریــن فیلم هــای ســینمایی از ژانــر دفــاع مقــدس بــوده اســت 

کــه از اقبــال عمومــی هــم برخــوردار بــوده اســت. امــا ژانــر دفــاع مقــدس نتوانســته جایگاه 

خــود را در ســینمای ایــران بیایــد. ســینمای دفــاع مقــدس طــی چهــار دهــه فرازوفرودهایــی 

را تجربــه کــرده اســت. بررســی تبلــور دفــاع مقــدس در ســینمای ایــران متــن اصلــی ایــن 

ــوس تر  ــی آن محس ــاد فرهنگ ــورد ابع ــش درم ــرورت پژوه ــن، ض ــت؛ بنابرای ــش اس پژوه

می نمایــد.

تولیــدات ســینمای دفــاع مقــدس را می تــوان بــه دو گــروه فیلم هــای جنگــی و منتقــد 

ــگ ، مــواردی وجــود  ــز فیلم هــای جنگــی و منتقــد جن ــرای تمی ــرد. ب ــگ تقســیم بندی ک جن

دارنــد کــه در جــدول 1 بــه آن هــا اشــاره می کنیــم.

1 . Sacred Defense Cinema
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جدول 1. مقایسۀ فیلم های جنگی و منتقد جنگ
گروه موافق فیلم های منتقد جنگ ردیف

این دسته از فیلم ها بیشتر به پیامدهای 1
جنگ و مسائلی می پردازند که در جنگ و یا 
پس از جنگ برای جامعه پیش آمده است.

این فیلم ها بیشتر خود جنگ و حماسه های 
جنگ را به تصویر می کشند. اوج ها و گره های 
داستان این فیلم ها بر سر پیروزی و غلبه بر 

دشمن است.

قهرمانان این فیلم ها شامل گروه های مختلف 2
جامعه اند و بیشتر به جنگ حالت منفی 

می دهند تا مذهبی.

شخصیت های این دسته از فیلم ها انسان هایی 
واال ، پاک ، معصوم و عارف به تصویر کشیده 

می شوند و به جنگ و دست اندرکاران آن حالتی 
عرفانی و تقدسی می بخشند.

نگاهی گذرا به سینمای دفاع مقدس در دولت های پس از انقالب

ــار دوره  ــه چه ــوان ب ــدس را می ت ــاع مق ــینمای دف ــاب، س ــد از انق ــخ بع ــد تاری همانن

تقســیم بندی کــرد: 1. دوران انقــاب و جنــگ )1367-1357(؛ 2. دوران ســازندگی )1376-

ــات 1368(؛ 3. دوران اصاح

دورۀ  مجــددًا  کــه   90 دهــۀ  و  )1384(؛  اصول گرایــی  دوران   .4 )1384-1376(؛   

ــی  ــوای تبلیغات ــتر محت ــینما بیش ــوع س ــن ن ــگ، »ای ــد. در دوران جن ــده ش ــات نامی اصاح

ــور  ــرای حض ــان ب ــویق جوان ــعی در تش ــی س ــی و بدیه ــور طبیع ــی دارد. به ط و پروپاگاندای

ــی،  ــل از خزای ــه نق ــی، 1391، ب ــد.« )معدن ــرار می دهن ــود ق ــی خ ــون اصل ــه را مضم در جبه

)1393

ــا هــدف تقویــت  اکثــر فیلم هایــی کــه در اوایــل جنــگ تحمیلــی ســاخته می شــدند ب

ــه  ــر آن هــا شــبیه ب ــه موضــوع اکث ــد؛ به گونه ایی ک ــردم شــکل می گرفتن ــی م ــۀ عموم روحی

هــم بــود: گروهــی ارتشــی بــه خــاک دشــمن نفــوذ می کردنــد و پــس از نابــودی تجهیــزات 

ــۀ  ــل در آن بره ــن عم ــه ای ــتند. البت ــاز می گش ــور ب ــه کش ــات ب ــن تلف ــا کمتری ــمن و ب دش

زمانــی بســیار ســتودنی بــود؛ چــون، همان گونــه کــه پیش تــر ذکــر شــد، ســاخت ایــن گونــه 

ــگاه  ــل پای ــی مث ــت. فیلم های ــوده اس ــیار الزم ب ــردم بس ــۀ م ــت روحی ــرای تقوی ــا ب فیلم ه

ــد. ــا بودن ــوع فیلم ه ــن ن ــذرگاه و... از ای ــا، گ ــا، برزخی ه ــی، عقاب ه جهنم

ــرد.  ــود می گی ــه خ ــادی ب ــت انتق ــگ حال ــینمای جن ــازندگی، س ــه س ــوم ب در دورۀ موس

ــوان »عروســی  ــا عن ــاف، ب ــم انتقــادی در ســال 1367، توســط محســن مخملب »اولیــن فیل

ــل  ــی و جه ــت فرافکن ــم حال ــون فیل ــتر مضم ــه بیش ــه البت ــود ک ــاخته می ش ــان« س خوب
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ــًا  ــینی، 1396(. تقریب ــور و حس ــی، طاهری پ ــدی، فرخ ــد« )مکون ــان می ده ــاز را نش فیلم س

تمامــی فیلم هــای ایــن دوره بــه شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه اعتــراض و انتقــاد 

دارنــد.

ــازان  ــدگاه فیلم س ــی، دی ــگ تحمیل ــۀ جن ــاب اولی ــال های پرالته ــدن س ــد از سپری ش بع

ــن دوران  ــد. حاصــل ای ــی روی کار آمدن ــگ عــوض شــد و فیلم ســازان جوان ــۀ جن ــه مقول ب

ــش )1362(؛  ــن کاربخ ــی حس ــه کارگردان ــقان ب ــار عاش ــل دی ــی مث ــوان در فیلم های را می ت

پــرواز در شــب بــه کارگردانــی رســول ماقلی پــور )1365(؛ دیده بــان بــه کارگردانــی ابراهیــم 

حاتمی کیــا )1367(؛ مهاجــر بــه کارگردانــی ابراهیــم حاتمی کیــا )1365( و... مشــاهده 

ــگ،  ــات جن ــار واقعی ــن آث ــدند. ای ــه می ش ــز مواج ــردم نی ــتقبال م ــا اس ــًا ب ــه بعض ــرد ک ک

رشــادت ها و ایثارهــای رزمنــدگان ایرانــی را به خوبــی نشــان می دهنــد و بــه جنبــۀ معنــوی 

ــد. ــز می پردازن ــاع مقــدس نی دف

ــی در  ــم، عشــق زمین ــه گرفته ای ــگ فاصل ــی از جن ــه از لحــاظ زمان در دورۀ اصاحــات، ک

ایــن نــوع فیلم هــا مطــرح می شــود کــه قبــاً ســابقه نداشــته اســت. اولیــن فیلــم ســال 

ــی کمــال تبریــزی اکــران می شــود. ــه کارگردان ــوان شــیدا ب ــا عن 1377 ب

ــوع فیلم هــا  ــده، ن ــود گرایی ــه رک ــم جنگــی ب ــی، اگرچــه ســاخت فیل در دورۀ اصول گرای

ــم اخراجی هــا ســاختۀ  ــد کــه شــاخص ترین آن هــا فیل هــم رنگ وبــوی شــرایط خــود را دارن

ــای  ــرای بق ــادی ب ــای زی ــال تاش ه ــش س ــن ش ــد در ای ــت. هرچن ــی اس ــعود ده نمک مس

ــده  ــینمایی دی ــر س ــن ژان ــه ای ــبی ب ــی مناس ــا خروج ــت، ام ــورت گرف ــگ ص ــینمای جن س

ــه روز ســوم، ملکــه و روزهــای زندگــی  ــوان ب ــان فیلم هــای ایــن دوره می ت نمی شــود. از می

اشــاره کــرد. 

ــود.  ــا ب ــان حاتمی کی ــم دیده ب ــز فیل ــاع مقــدس نی ــاز ســینمای داســتانی دف نقطــۀ آغ

ــت  ــازی اس ــن فیلم س ــود، اولی ــی ب ــازی آوین ــب فیلم س ــاگرد مکت ــود ش ــه خ ــا، ک حاتمی کی

کــه در ســینمای  دفــاع  مقــدس شــخصیت پردازی واقع گرایانــه را در میــان نیروهــای خــودی 

جــدی گرفــت.

ــه برخــی از  ــن ب ــرای پرداخت ــی را ب ــگ امکان ــی، فیلم ســازان جن ــگ تحمیل ــان جن ــا پای ب

بــه دســت  پیروزی هــا  و  و شــخصیت های خــاص جنگ هــا، شکســت ها  واقعیت هــا 



125

دوره 15
 پیاپی 40

 زمستان 1400

 جامعه شناسی ژانر فیلم های دفاع مقدس در سینمای ایران)1360ـ1400(

ــرد. ــه ک ــی را تجرب ــی و محتوای ــی مضمون ــی دگرگون ــگ نوع ــینمای جن ــد و س آوردن

وضعیت تولید فیلم های دفاع مقدس در سال های دهۀ 60 تا 90

در ایــن قســمت از پژوهــش، بــه وضعیــت تولیــد فیلم هــای دفــاع مقــدس در 

نمــودار و جــدول می پردازیــم. قالــب  دولت هــای مختلــف طــی 4 دهــه در 

نمودار 1. تعداد فیلم های سینمایی ژانر دفاع مقدس تولیدشده در چهار دهه بعد از انقاب اسامی

جدول 2. وضعیت تولید فیلم های سینمایی در دورۀ معاونت های سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی بعد از انقاب اسامی
تعداد فیلم های تولیدی دفاع مقدس مدت زمان مسئولیت بازۀ زمانی

3 3 سال 59-62
94 72-62 10سال  
6 1 سال 73

37 2/5 سال 74-76
18 3/5 سال 81-84
20 2/5 سال 76-79
3 1 سال   80
22 4 سال 84-88
20 4 سال 88-91
10 3 سال 92-95
9 2 سال 95-97
10 4 سال 98-1400
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نمودار 2. وضعیت تولید فیلم های سینمایی ژانر دفاع مقدس در چهار دهه بعد از انقاب اسامی

      شکل3. جدول و نمودار سهم فیلم های دفاع مقدس از کل فیلم ها )سازمان هنری و سینمایی دفاع مقدس، 1399(
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شکل 4. جدول و نمودار سهم ژانرهای مختلف از سال 93 تا 98 )سازمان هنری و سینمایی دفاع مقدس، 1390(

سینمای دفاع مقدس در دوره های مختلف معاونت سینمایی  

ــه  ــه ب ــا توج ــینمایی و ب ــف س ــای مختل ــدس در دورۀ مدیریت ه ــاع مق ــینمای دف س

ــت.  ــرده اس ــه ک ــیاری را تجرب ــرود بس ــا  فرازوف ــا و اولویت ه ــه، دغدغه ه ــت جامع وضعی

نگاهــی بــه آمــار تولیــدات فیلم هــای ســینمایی ژانــر دفــاع مقــدس می توانــد تــا حــدودی 

ــران وقــت باشــد. ــای دغدغــۀ مدی گوی

دورۀ مدیریت آقای مهدی کلهر

ــر،  ــدی کله ــت مه ــدس و در دورۀ مدیری ــاع مق ــینمای دف ــور س ــال اول ظه در دو س

درمجمــوع، ســه فیلــم ســینمایی ســاخته شــد کــه بازتــاب حال وهــوای ســال های نخســت 

ــی  ــه کارگردان ــازان ب ــینمایی جانب ــای س ــتند: فیلم ه ــران هس ــی در ای ــای جنگ ــق فیلم ه خل

ناصــر محمــدی )1361(؛ کیلومتــر 5 بــه کارگردانــی حجــت اهلل ســیفی )1361(؛ و برزخی هــا 

بــه کارگردانــی ایــرج قــادری )1361(.
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دورۀ مدیریت آقای فخرالدین انوار

ــینمای  ــی را در س ــات بزرگ ــینمایی اتفاق ــت س ــوار در معاون ــت ان ــالۀ مدیری دورۀ ده س

دفــاع مقــدس رقــم زد؛ ســینمای دفــاع مقــدس در ایــن دوره ســامان یافــت و فیلم ســازانی 

همچــون ماقلی پــور و حاتمی کیــا پــا بــه میــدان گذاشــتند و فیلــم پرفــروش عقاب هــا در 

همیــن دوره ســاخته شــد.

دورۀ مدیریت آقای مهدی فریدزاده

در دورۀ مدیریــت یک ســالۀ آقــای فریــدزاده در معاونــت ســینمایی شــش فیلــم در ژانــر 

دفــاع مقــدس ســاخته شــد.

دورۀ مدیریت آقای عزت ا.. ضرغامی

در این دورۀ دوونیم ساله، سی وهفت فیلم در ژانر دفاع مقدس ساخته شد.   

دورۀ مدیریت سیف ا.. داد

در ایــن دوره، ســینمای دفــاع مقــدس وارد فضایــی تــازه شــد و تحوالتــی در ایــن زمینــه 

ــن دوره ســاخته  ــاع مقــدس در ای ــر دف ــم ســینمایی ژان ــم خــورد. بیــش از بیســت فیل رق

شــد.

دورۀ مدیریت محمدحسن پزشک  

ــر دفــاع مقــدس تولیــد شــد و  ــم ســینمایی ژان در ایــن دورۀ یک ســاله فقــط یــک فیل

ــه رخ داد. افــت چشــمگیری در ایــن زمین

دورۀ مدیریت محمدمهدی حیدریان

ــال  ــج  س ــی پن ــت و ط ــده داش ــر عه ــینمایی را ب ــت س ــان دو دوره معاون ــای حیدری آق

ــد شــد. ــاع مقــدس تولی ــر دف ــم ژان ــت ایشــان، حــدود ســی فیل مدیری

دورۀ مدیریت محمدرضا جعفری جلوه

تولیــد فیلم هــای ژانــر دفــاع مقــدس در ســال های مدیریــت محمدرضــا جعفــری جلــوه 

رونــدی کاهشــی داشــت. درمجمــوع، در چهــار ســال مدیریــت وی 22 فیلــم در ایــن ژانــر 

تولیــد شــد.
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دورۀ مدیریت جواد شمقدری

در این دورۀ چهارساله، بیست فیلم ژانر دفاع مقدس ساخته شد.

دورۀ مدیریت حجت ا.. ایوبی

در این دورۀ سه ساله، ده فیلم ژانر دفاع  مقدس تولید شد.

 نگاهــی کلــی بــه آمــار تولیــد فیلم هــای دفــاع مقــدس نشــان می دهــد ســال های 62، 

ــوده و  ــدس ب ــاع مق ــینمای دف ــی در س ــاظ کّم ــه لح ــان ب ــال های درخش 63، 67 و 74 س

ســال های 60، 81، 84، 87، 88، 89، 91 و 93 ایــن آمــار رونــد کاهشــی داشــته اســت.

هــدف پژوهــش پیــش رو بررســی ســینمای دفــاع مقــدس در چهــار دهــه بعــد از انقاب 

اســامی )از دهــۀ 60 تــا ســال 1400( مــی باشــد و پرســش های پژوهــش بــه صــورت زیــر 

: ست ا

سینمای دفاع مقدس چه روندی را طی سال ها فعالیت خود داشته است؟- 

ســینمای دفــاع مقــدس چــه تحوالتــی را طــی چهــار دهــه پــس از انقــاب اســامی - 

ــته است؟ داش

سینمای دفاع مقدس چه اهداف و مفاهیمی را دنبال می کند؟- 

پیشینۀ پژوهش

ــاع  ــینمای دف ــای س ــر تقاض ــر ب ــل مؤث ــدی عوام ــکاران )1398( رتبه بن ــفی و هم یوس

مقــدس در جوانــان )مطالعــۀ مــوردی مدرســۀ ســینمایی حــوزۀ هنــری انقــاب اســامی( را 

بررســی کردنــد. نتایــج حاصــل عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای ســینمای دفــاع مقــدس را در ســه 

طبقــۀ »عوامــل درونــی فیلــم«، »عوامــل بیرونــی فیلــم« و »عوامــل محیطــی« تقســیم بندی 

کــرد. درمجمــوع، می تــوان گفــت عوامــل درونــی در دســت فیلم ســازان مؤثرتریــن عامــل 

ــر دفــاع مقــدس هســتند. در تقاضــای فیلم هــای ژان

ــوم در  ــان مظل ــطورۀ قهرم ــی اس ــی بازنمای ــی )1397( در پژوهش ــاص و یحیای پورالخ

روایت هــای داســتانی ســینمای جنــگ تحمیلــی را در چهــار فیلم نامــه از چهــار دهــه 

ــه، آن هــا در جســت وجوی ماهیــت اســطورۀ  ــد. در ایــن مقال ــران بررســی کردن ســینمای ای

امروزیــن قهرمــان در ســینمای جنــگ تحمیلــی بودنــد و بــه ایــن نتیجه رســیدند کــه قهرمان 
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ــو و  ــش الگ ــرای مخاطب ــد ب ــه بتوان ــت ک ــد نیس ــی توانمن ــه قهرمان ــای موردمطالع فیلم ه

اســطوره شــود و اگــر دو روی توانمنــدی و مظلومیــت را داشــته باشــد، در فیلم نامه هــای 

موردمطالعــه، عنصــر مظلومیــت اســت کــه خــود را بیشــتر بــروز می دهــد و توانمنــدی، اگــر 

نگوییــم موجودیتــی غایــب داشــته، همــواره در پــس پــرده و در اندرونــی محتــوای داســتان 

جایگاهــش را یافتــه اســت.

احمــدی، مظفــری و مهــدی زاده )1396(، در مطالعــۀ بازنمایــی مفاهیــم ایثــار و شــهادت 

ــا  ــب و عقاب ه ــرواز در ش ــای پ ــی فیلم ه ــل تطبیق ــه تحلی ــدس، ب ــاع مق ــینمای دف در س

ــینمای  ــدس و س ــاع مق ــش دف ــت و نق ــه اهمی ــه ب ــا توج ــه، ب ــن مطالع ــد. در ای پرداختن

منتســب بــه آن، بــا کاربســت تحلیــل نشانه شناســی بــر پــرواز در شــب و عقاب هــا، ایشــان 

ــای  ــا و آرمان ه ــهادت و ارزش ه ــار، ش ــم ایث ــی مفاهی ــوۀ بازنمای ــایی نح ــدد رمزگش در ص

دفــاع مقــدس و تلویحــًا سیاســت های فرهنگــی حاکــم بــر کشــور در تولیــدات ســینمایی 

ــگ«  ــر »ســینمای جن ــه فیلم هــای ژان ــا نشــان می دهــد درحالی ک ــد. یافته ه دهــۀ 60 بودن

ــا نیروهــای  بیشــتر بازنمــای شــهامت، اقتــدار، میهن پرســتی و بازنمایــی تضــاد و تقابــل ب

ــا  ــگ ب ــی جن ــواری بازنمای ــدس« همج ــاع مق ــینمای دف ــر »س ــای ژان ــمن اند؛ در فیلم ه دش

ــود  ــگ می ش ــدس از جن ــطوره های مق ــکل گیری اس ــث ش ــوی باع ــانه های مذهبی ـ معن نش

ــوان دفــاع مقــدس شــناخته می شــود. ــا عن کــه ب

صدیقــی و مرکبــی )1396( در پژوهشــی بــه مطالعــۀ ظرفیــت و شــیوه های قهرمان ســازی 

از شــهدای دفــاع مقــدس در آثــار نمایشــی )بــا مطالعــۀ مــوردی ســریال شــوق پــرواز و فیلــم 

چ( پرداختنــد. آن هــا علــت انتخــاب موضــع خــود را چنیــن بیــان کردنــد کــه هشــت ســال 

جنــگ تحمیلــی حــدود 230 هــزار نفــر شــهید را بــر جــای گذاشــته اســت کــه از میــان تعداد 

ــی از  ــر ســینمایی و تلویزیون ــا موضــوع دفــاع مقــدس، تنهــا 11 اث ــار تولیدشــده ب ــر آث کثی

روی شــخصیت شــهدای جنــگ تحمیلــی ســاخته شــده اســت؛ آثــاری بــا نام هــای ســیمرغ، 

ــک،  ــرد کوچ ــقانه، بزرگ م ــی عاش ــاس، دلتنگ ــودی ی ــه کب ــی، ب ــر از زندگ ــی، زیبات جاودانگ

ــان از  ــود نش ــر خ ــن ام ــیرین و چ. ای ــور ش ــرواز، ش ــوق پ ــه، ش ــب واقع ــور، ش ــف ه یوس

ــر  ــان اث ــخصیت قهرم ــه ش ــدن ب ــرای تبدیل ش ــدس ب ــاع مق ــهدای دف ــدن ش مغفول مان

ــخصیت پردازی در  ــف ش ــه، ضع ــای صورت گرفت ــر نقده ــال، در اکث ــی دارد. بااین ح نمایش

نظرهــای منتقــدان و تحلیلگــران مختلــف بــه چشــم می خــورد.
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در پژوهش هــای یادشــده، بیشــتر بــه عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای ســینمای دفــاع 

مقــدس در جوانــان، بازنمایــی اســطورۀ قهرمــان مظلــوم در ســینمای دفــاع مقــدس، 

ــدس  ــاع مق ــینمای دف ــازی در س ــیوۀ قهرمان س ــهادت، و ش ــار و ش ــم ایث ــی مفاهی بازنمای

ــی  ــین در بررس ــای پیش ــا پژوهش ه ــش رو ب ــش پی ــز پژوه ــت. تمای ــده اس ــه ش پرداخت

ــت. ــا 1400 اس ــال های 1360 ت ــن س ــران بی ــینمای ای ــدس در س ــاع مق ــور دف تبل

مبانی نظری پژوهش

ــژه ای  ــش وی ــا بخ ــاع ی ــوی اجتم ــی معن ــی از زندگ ــۀ خاص ــر زمین ــی هن »جامعه شناس

ــی  ــر ، جامعه شناس ــان دقیق ت ــه بی ــد. ب ــه می کن ــر، را مطالع ــی هن ــه ، یعن ــگ جامع از فرهن

هنــر بــه شــناخت علمــی هنــر و زندگــی اجتماعــی ، به ویــژه بســتگی های متقابــل ایــن دو، 

می پــردازد.« )ترابــی، 1376: 33(

ســه رویکــرد اصلــی در حــوزۀ جامعه شناســی هنــر وجــود دارد. نخســتین رویکــرد  رویکــرد 

فلســفی اســت. اســاس ایــن رویکــرد را مســئلۀ هنــر بــرای هنــر تشــکیل می دهــد. به علــت 

ــد  ــد بُع ــا فاق ــان ، آن ه ــی هم زم ــرایط اجتماع ــری و ش ــار هن ــن آث ــه بی ــه رابط ــر گون رد ه

جامعه شــناختی اند.

هــدف  بــه  را  معرفــت  و  اســت  یــا غایت شــناختی  جامعه شــناختی  دوم  رویکــرد 

برمی گردانــد. متفکــران ایــن رویکــرد معتقدنــد بــرای درک آثــار هنــری کافــی اســت شــرایط 

اقتصــادی و اجتماعــی را کــه اثــر هنــری در آن متولــد شــده بشناســیم. ایــن رویکــرد 

ــه  ــوان ب ــل آن می ت ــا تحلی ــه ب ــت ک ــه اس ــارۀ جامع ــی درب ــاوی اطاعات ــر ح ــد هن می گوی

ــرد.  ــی ب ــی پ ــادی و سیاس ــی، اقتص ــرایط اجتماع ش

رویکــرد ســوم رویکــرد فلســفی، جامعه شــناختی و متأثــر از نظریــۀ معرفتــی شــعر اســت 

ــک از  ــتند و هیچ ی ــری نیس ــت دیگ ــدام عل ــت هیچ ک ــه و معرف ــه جامع ــت ن ــد اس و معتق

ــه از  ــود آورد؛ بلک ــه وج ــخ ب ــد تاری ــری در رون ــد تغیی ــی نمی توان ــوزه به تنهای ــن دو ح ای

اتحــاد ایــن دو حــوزه اســت کــه موتــور تاریــخ بــه حرکــت درمی آیــد. بــه اعتقــاد نویســندۀ 

کتــاب جامعه شناســی هنــر، شــرایط اجتماعــی تنهــا عامــل وقــوع و علــت وجــود جریان هــای 

معنــوی محســوب می شــوند و فقــط قادرنــد آنچــه را بــا زیربنــای بی طرفــی اجتماعــی موافــق 

و مطابــق اســت از تحقیــق برخــوردار ســازند )راودراد، 1382: 15(.
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ــد  ــرار می گیرن ــرد دوم ق ــان در رویک ــر جامعه شناس ــر، اکث ــی هن ــوزۀ جامعه شناس در ح

ــن، 1387:  ــود )رامی ــف4 می ش ــن3 و  ول ــوکاچ2، گلدم ــاورز1، ل ــون ه ــرادی چ ــامل اف ــه ش ک

.)57

ــۀ  ــد نظری ــل یافته هــا کمــک کن ــن و تحلی ــا را در تبیی ــد م ــه می توان ــری ک ــۀ دیگ نظری

ــرد،  ــرار می گی ــاب ق ــۀ بازت ــل نظری ــت در مقاب ــه درس ــه گرچ ــن نظری ــت. ای ــکل دهی اس ش

ــده از  ــکل دهی تشکیل ش ــرد ش ــد. رویک ــه باش ــن نظری ــرای ای ــی ب ــل خوب ــد مکم می توان

ــای  ــا و بینش ه ــکار، نگرش ه ــه اف ــکل دادن ب ــرای ش ــزاری ب ــینما را اب ــه س ــت ک ــی اس آرای

مــردم می داننــد. بــه عبارتــی، ایــن رویکــرد در صــدد اثبــات ایــن مدعاســت کــه همان طــور 

کــه ســینما می توانــد بــا نشــان دادن واقعیــت جامعــه نقشــی شایســته ایفــا کنــد، 

می توانــد در جهــت دادن و سمت وسوبخشــیدن بــه افــکار مخاطبانــش در مســیر دلخــواه 

ــد. ــل کن ــز عم ــد نی ــارت دارن ــا نظ ــد فیلم ه ــر تولی ــه ب ــت مدارانی ک ــا سیاس ــازان ی فیلم س

در پژوهــش پیــش رو، بــا ترکیــب دو رویکــرد بازتــاب و شــکل دهی، بــه بررســی 

فیلم هــای دفــاع مقــدس خواهیــم پرداخــت؛ چــه تجربــه نشــان داده اســت در بررســی های 

ــه لحــاظ نظــری  ــرای حمایــت از یافته هــای پژوهــش و نتیجه گیــری، چــه ب میان رشــته ای ب

و چــه از نظــر روان شــناختی، اتخــاذ یــک نظریــه کافــی و ســودمند نیســت )کیــا و همــکاران، 

ــینما را  ــده در س ــری تولیدش ــار هن ــا آث ــه م ــده، گرچ ــای یادش ــق نظریه ه 1386: 32(. طب

محصــول شــرایط اجتماعــی می دانیــم، امــا از ســوی دیگــر، ســینما را ابــزاری نیرومنــد بــرای 

ــم. ــوب می کنی ــاع محس ــج در اجتم ــر رای ــکل دهی تفک ــرل و ش کنت

ــه در پــی بررســی تبلــور ســینمای دفــاع مقــدس از دهــۀ 60 تــا  ازایــن رو، در ایــن مقال

ســال 1400 هســتیم.

روش پژوهش

در ایــن پژوهــش، بنــا بــه ویژگی هــای پژوهــش و لــزوم اســتفاده از تحلیــل محتــوای 

فیلم هــای دفــاع مقــدس، از روش کیفــی بهــره بــرده شــده اســت.

1 . HAUSER

2 . Lukacs

3 . Goldman

4 . Wolf
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جامعــۀ آمــاری 275 فیلــم دفــاع مقــدس )1360 تــا 1400( اســت و از شــیوۀ نمونه گیری 

هدفمنــد بهــره گرفته شــده اســت.

ــل  ــی در تحلی ــق کاف ــتر و تعمی ــش بیش ــب بین ــش کس ــن پژوه ــدف ای ــه ه ازآنجاک

ــد  ــری هدفمن ــتفاده از »نمونه گی ــا اس ــت ، ب ــوده اس ــدس ب ــاع مق ــینمای دف ــوای س محت

ــۀ« دفــاع مقــدس ، نمونه هــا بدیــن ترتیــب  ــم »گون ــوب« از میــان 275 فیل از مــوارد مطل

ــدند: ــاب ش انتخ

ــد   ــدس می گنجن ــاع مق ــر دف ــه در ژان ــی ک ــام فیلم های ــی از تم ــیاهۀ کامل ــدا س 1. ابت

تهیــه شــد.

ــی کــه جنگــی  ــی فیلم های ــی ـ یعن ــۀ کل ــه دو زیرگون ــاع مقــدس ب ــۀ دف 2. ســپس گون

ــی  ــد، و فیلم های ــراق را تقدیــس می کنن ــران و ع ــگ ای ــر جن ــی دیگ ــه عبارت ــا ب هســتند و ی

کــه منتقــد جنــگ هســتند یــا اصطاحــًا فیلم هــای ضــد جنــگ نامیــده می شــوند  ـ 

تقســیم بندی شــد.

3. بــا توجــه بــه اینکــه  بیــش از چهــار دهــه از عمــر ســینمای دفــاع مقــدس می گــذرد، 

از هــر چهــار دهــه، دو فیلــم کــه یکــی جنگــی و یکــی منتقــد جنــگ اســت انتخــاب شــد کــه 

دو فیلــم از دهــۀ 60، دو فیلــم از دهــۀ 70، دو فیلــم از دهــۀ 80 و دو فیلــم از دهــۀ 90 را 

شــامل می شــود.

ب( تاش شده است فیلم ها از کارگردان های جریان ساز در این حوزه باشند.

ج ( ســعی شــده اســت فیلم هــای انتخاب شــده از فیلم هــای مطــرح و قابل توجــه 

)پرفــروش یــا مــورد اســتقبال جشــنواره ها( در ســینمای دفــاع مقــدس باشــند و از ســوی 

ــگ تقســیم بندی شــوند. ــگ و منتقــد جن ــع جن ــه فیلم هــای مداف صاحب نظــران ســینما ب

»روش هــای معمــول جمــع آوری داده هــا در پژوهــش کیفــی ، مصاحبــه ، تحلیــل اســناد 

و مشــاهده اســت« )گال، گال و بــورگ، 1382: 656(. »ازآنجاکــه فیلــم نیــز چــون کتــاب  

جــزء اســناد دســته بندی می شــود« )نیک خلــق ، 1377: 91(، در پژوهــش پیــش رو بــا 

روش تحلیــل اســناد بــه جمــع آوری اطاعــات موردنیــاز پرداختیــم.

ــاع  ــینمای دف ــوع س ــود در موض ــدارک موج ــناد و م ــی اس ــاهده و بررس ــه، مش مصاحب

ــتند. ــش هس ــن پژوه ــتفاده در ای ــای مورداس ــدس از ابزاره مق
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یافته های پژوهش

ــیوه  ــه دو ش ــا، ب ــوای فیلم ه ــر محت ــل دقیق ت ــی و تحلی ــرای بررس ــش ب ــن پژوه در ای

ــه  ــا اســتناد ب ــگ ب ــد جن ــگ و منتق ــرای جن ــه ب ــدا نشــانه هایی ک عمــل شــده اســت. ابت

نظریه هــای مربــوط در نظــر گرفتــه شــده بودنــد  بررســی شــدند و ســپس فــارغ از نشــانه ها ، 

بــه مفاهیــم مســتتر در فیلم هــا پرداختــه شــد . بنابرایــن، بــرای بررســی دقیق تــر آثــار ، هــم 

بــه بررســی نشــانه ها و هــم بــه بررســی مفهومــی فیلم هــا پرداختــه شــد. اطاعــات جــدول 

5 پــس از مشــاهدۀ عمیــق فیلم هــا بــا توجــه بــه ســیاهۀ نشــانگان جنــگ و منتقــد جنــگ 

بــه دســت آمــده اســت.

جدول 5. درصد فراوانی نشانه های جنگ و منتقد جنگ در فیلم های منتخب

درصد  منتقد جنگدرصد  جنگیکارگرداننام فیلمنوع فیلمسال  ساختدهه

47/6613/89بهرام بیضاییباشو غریبۀ کوچکمنتقد جنگ601364

14/2883/26رسول مالقلی پورپرواز در شبجنگی601366

11/0243/43حمید خیرالدینسجده بر آبجنگی701375

15/9577/79ابراهیم حاتمی کیاآژانس شیشه ایمنتقد جنگ701376

50/6011/68عزیزاله حمیدنژاداشک سرمامنتقد جنگ801382

6/0283/36احمدرضا درویشدوئلجنگی801382

82/4717/52نرگس آبیارشیار 143جنگی901392
19/3570/69محمدعلی باشه آهنگرسرو زیر آبمنتقد جنگ901396

ــن فیلم هــا  ــل ای ــم انتخــاب و تحلیــل شــدند. از تحلی ــن منظــور، هشــت فیل ــرای ای ب

برمی آیــد  کــه فیلم هــای زیــادی بــا تنــوع موضوعــی فــراوان  در ژانــر دفــاع مقــدس وجــود 

ــد.  ــه ای موضــوع جنــگ را مطــرح می کنن دارد کــه هرکــدام از زاوی

ســینمای دفــاع مقــدس از ســال 1360، بــا فیلــم مــرز، حیــات خــود را آغــاز کــرد و تــا 

ــد.  ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــران را ب ــینمای ای ــدات س ــی از تولی ــاله بخش ــروز همه س ام

ــه  ــت و چ ــاظ کمی ــه لح ــه ب ــدس، چ ــاع مق ــینمای دف ــای س ــۀ فیلم ه ــی دهه به ده بررس

ــای  ــداد فیلم ه ــدول 6، تع ــق ج ــد. برطب ــیاری باش ــق بس ــن حقای ــد مبّی ــت، می توان کیفی

ــدس  ــاع مق ــینمای دف ــدات س ــه کل تولی ــبت ب ــۀ 60 نس ــال های ده ــده در س ساخته ش

قابل توجــه اســت. 

بررســی ها نشــان می دهــد، بیــن ســال های 60 تــا 1362، تعــداد فیلم هــای دفــاع 
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ــینمای  ــدات س ــی از تولی ــد مهم ــت و درص ــی داش ــه افزایش ــدی رو ب ــد تولی ــدس رون مق

ــه 50 درصــد  ــم ـ ک ــه ســال 1363، 15 فیل ــا آنجــا ک ــه خــود اختصــاص داد، ت ــران را ب ای

ــاع  ــر دف ــه ژان ــق ب ــد ـ متعل ــکیل می دادن ــال را تش ــده در آن س ــای ساخته ش از کل فیلم ه

مقــدس هســتند. از ســال 1363 تــا 1367، یعنــی پایــان جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایران، 

تعــداد فیلم هــای دفــاع مقــدس کمتــر شــد. امــا به طــور متوســط حــدود 20 درصــد از کل 

فیلم هایــی کــه تولیــد شــدند بــه ژانــر دفــاع مقــدس اختصــاص داشــتند کــه البتــه درصــد 

ــت. ــی اس قابل توجه

جدول 6. درصد فراوانی فیلم های دفاع مقدس نسبت به کل تولیدات سینمای ایران طی سال های 58 تا 99

تعداد 
فیلم های 

دفاع مقدس

تعداد کل 
تولیدات سینما

سال
تعداد فیلم های 

دفاع مقدس
تعداد کل تولیدات 

سینما
سال

5 58 81 0 3 58
10 61 82 0 1 59
6 56 83 1 20 60
2 74 84 3 8 61
8 67 85 8 24 62
3 70 86 15 32 63
5 64 87 3 32 64
3 85 88 9 32 65
1 87 89 8 36 66
3 84 90 6 52 67
7 84 91 12 42 68
4 64 92 14 60 69
3 83 93 13 48 70
2 87 94 7 50 71
9 58 95 12 70 72
8 62 96 7 61 73
3 33 97 10 63 74
3 78 98 16 46 75
4 12 99 17 58 76

ادامه دارد کرونا 1400 11 39 77
8 48 78
7 50 79
4 62 80

طبــق نظریــۀ شــکل دهی درســت اســت کــه محصــوالت و تولیــدات هنــری بــر فرهنــگ 

جوامــع اثرگذارنــد، امــا خــود به شــدت تحــت تأثیــر جامعــه و شــرایط اجتماعی انــد 

)هینیــک ، 1384(. اوج و فــرودی کــه در تعــداد تولیــدات ســینمای دفــاع مقــدس به چشــم 
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می خــورد طبــق همیــن قاعــده تبییــن جامعه شــناختی در پــی دارد. همان طــور کــه اشــاره 

ــاع  ــه دف ــوط ب ــران  مرب ــینمای ای ــای س ــی از فیلم ه ــل عظیم ــال ها خی ــن س ــد، در ای ش

مقــدس بودنــد کــه همگــی ســعی در اقنــاع و تبلیــغ و ســاختن فرهنــگ مقاومــت در میــان 

ــته اند. ــردم داش م

ــق  ــن دوره از طری ــه در ای ــب جامع ــوژی غال ــش، ایدئول ــای پژوه ــاس یافته ه ــر اس ب

ــرواز در  ــم پ ــه فیل ــه، ب ــرای نمون ــد. ب ــت می ش ــا تقوی ــده در فیلم ه ــوژی عرضه ش ایدئول

ــاره  ــود، اش ــز ب ــای 60 و 70 نی ــادی در دهه ه ــای زی ــاخت فیلم ه ــۀ س ــه مقدم ــب، ک ش

می شــود. پــرواز در شــب همچــون تعــداد بســیاری از فیلم هــای دفــاع مقــدس بــه 

ــگ  ــخصیت های درون جن ــوه دادن ش ــی جل ــرای روحان ــاش ب ــا و ت ــوادث درون جبهه ه ح

می پــردازد، بــه همیــن علــت می توانــد به عنــوان فیلم هــای جنگی ـ تبلیغاتــی دهــۀ 60 

ــه  ــز 14 درصــد وجــود دارد ک ــرواز در شــب نشــانه های صلح آمی ــم پ ــل شــود. در فیل تحلی

ــونت  ــت خش ــم را از حال ــه فیل ــود ک ــا می ش ــا و همکاری ه ــا، همدلی ه ــامل فداکاری ه ش

ــود و  ــا ب ــن فیلم ه ــود از تأثیرگذارتری ــان خ ــب در زم ــرواز در ش ــد. پ ــارج می کن ــرف خ ص

ــرد. ــم فجــر از آن خــود ک ــادی را در جشــنوارۀ فیل ــز زی جوای

ــا  ــه فیلم ه ــت ک ــد آن اس ــۀ 60 مؤی ــدس ده ــاع مق ــای دف ــوای فیلم ه ــی محت بررس

عمدتــًا در زمــرۀ فیلم هــای تبلیغاتــی )پروپاگاندایــی( قــرار می گیرنــد؛ فیلم هایــی کــه 

ــل دشــمن ســاخته می شــدند.  ــردم در مقاب ــۀ م ــۀ مبارزه طلبان ــج روحی ــرای تهیی معمــوالً ب

در ایــن میــان، می تــوان بــه آثــار انگشت  شــماری چــون باشــو غریبــۀ کوچــک و شــب های 

زاینــده رود اشــاره کــرد کــه اثرهــای مخــرب جنــگ را بررســی می کردنــد؛ امــا، ایــن فیلم هــا 

عمدتــًا مجــوز پخــش نمی گرفتنــد. مثــاً باشــو غریبــۀ کوچــک، کــه ســال 64-65 ســاخته 

ــه نمایــش عمومــی  ــگ ب ــود و پــس از اتمــام جن ــه مــدت شــش ســال توقیــف ب شــد، ب

درآمــد.

ــۀ 70  ــه ده ــتن ب ــا پاگذاش ــدس ب ــاع مق ــینمای دف ــش، س ــج پژوه ــاس نتای ــر اس ب

پررونق تریــن و باشــکوه ترین دورۀ خــود را تجربــه کــرد؛ دوره ای طایــی کــه علی رغــم 

پیشــرفت فّنــاوری و گســترش شــهرک های ســینمایی هیــچ گاه در تاریــخ ســینمای مــا تکــرار 

ــه بعــد،  ــه آن نگریســته می شــود. از آن دوران ب ــۀ آمــال ب ــوان کعب ــان به عن نشــد و همچن

ــد،  ــه ش ــر از آن ارائ ــر و دقیق ت ــری واقع بینانه ت ــگ تصاوی ــن از جن ــا فاصله گرفت ــه ب اگرچ
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امــا حداقــل از لحــاظ کمیــت آثــار از پایــان دهــۀ 1370 تــا کنــون ســیری نزولــی را تجربــه 

کرده ایــم.

»ســال های آغازیــن و میانــی دهــۀ 70 را بایــد دوران اوج ســینمای دفــاع مقــدس 

ــار  ــا ایــن ب ــان فراهــم آورد ت ــرای کارگردان ــان جنــگ فرصتــی ب دانســت. در ایــن دهــه، پای

ــم  ــد. ابراهي ــگ بپردازن ــدگان جن ــدگان و رزمن ــگاه بازمان ــر و از ن ــی دیگ ــگ از نگاه ــه جن ب

حاتمی کیــا، رســول ماقلی پــور و احمدرضــا درویــش را می تــوان کارگردانــان شــاخص ژانــر 

ــن دهــه دانســت.« )کریمــی، 1392( ــاع مقــدس در ای دف

ــه  ــی ک ــت؛ زمان ــۀ 70 دانس ــۀ ده ــد میان ــدس را بای ــاع مق ــای دف ــۀ اوج فیلم ه نقط

ابراهیــم حاتمی کیــا ســال 1376 آژانــس شیشــه ای را ســاخت؛ اثــری کــه موفــق بــه 

ــد. ــر ش ــم فج ــانزدهم فیل ــنوارۀ ش ــن از جش ــیمرغ بلوری ــش س ــت ش دریاف

»امــا موفقیــت اصلــی آژانــس ســال ها بعــد رقــم خــورد؛ زمانــی کــه به عنــوان بهتریــن 

ــر  ــاوه ب ــه ای، ع ــس شیش ــد. آژان ــناخته ش ــدس ش ــاع مق ــر دف ــده در ژان ــم ساخته ش فیل

جلــب نظــر منتقــدان ، در گیشــه نیــز موفــق بــود و توانســت افــراد بســیاری را بــرای دیــدن 

فیلــم بــه ســینماها بكشــاند. تنهــا یــک ســال بعــد از آن، رســول ماقلی پــور هیــوا را ســاخت 

ــام را روایــت می کــرد کــه، پــس از ســال ها  ــا همیــن ن و در آن داســتان همســر شــهیدی ب

ــی و  ــق عملیات ــه مناط ــه ب ــرد ک ــم می گی ــدد دارد، تصمی ــد ازدواج مج ــه قص ــی ک و هنگام

ــار  ــرای اولین ب ــه ب ــم، ک ــودرام فیل ــقانه و مل ــون عاش ــد. مضم ــفر کن ــود س ــابق خ ــۀ س خان

ــز  ــوا نی ــد و هی ــه ش ــان مواج ــتقبال مخاطب ــا اس ــد، ب ــه می ش ــه آن پرداخت ــه ب بدین گون

توانســت در جشــنوارۀ هفدهــم بــا کســب شــش ســیمرغ بلوریــن، ازجملــه ســیمرغ بلوریــن 

بهتریــن فیلــم، موفقیــت آژانــس شیشــه ای را تکــرار کنــد. در همــان ســال، کمــال تبریــزی 

نیــز بــا ســاخت شــیدا کــه مضمونــی مشــابه هيــوا داشــت توانســت توجه هــا را بــه خــود 

جلــب کنــد.« )کریمــی، 1392(

ــن  ــود. در ای ــراه ب ــدس هم ــاع مق ــینمای دف ــق س ــا رون ــۀ 80 ب ــن ده ــال های آغازی س

ســال ها ابراهیــم حاتمی کیــا ارتفــاع پســت )1380( و بــه نــام پــدر )1384(؛ رســول 

ــه از  ــدری )1381(؛ احمدرضــا معتمــدی دیوان ــۀ پ ــارچ ســمی )1380( و مزرع ــور ق ماقلی پ

قفــس پریــد )1382(؛ و احمدرضــا درویــش دوئــل )1382( را ســاختند کــه، از ایــن میــان، 

ــب از  ــم را به ترتی ــن فیل ــوان بهتری ــتند عن ــدر توانس ــام پ ــه ن ــد و ب ــس پری ــه از قف دیوان
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جشــنوارۀ بیســت ویکم و بیســت وچهارم از آن خــود کننــد. فیلــم ارتفــاع پســت نیــز موفــق 

بــه دریافــت ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــاگران در جشــنوارۀ بیســتم فیلــم 

فجــر شــد.

نــوروز 1386 نیــز بــا دســتاورد دیگــری بــرای ژانــر دفــاع مقــدس همــراه بــود؛ در ایــن 

ــت  ــت و توانس ــینماها رف ــردۀ س ــر روی پ ــا ب ــه گانۀ اخراجی ه ــخۀ س ــتین نس ــال، نخس س

ــه در  ــی ک ــد؛ موفقیت ــران را از آن خــود کن ــخ ســینمای ای ــم تاری ــن فیل ــوان پرفروش تری عن

ــا  ــس از 86 ت ــال های پ ــا س ــد. ام ــرار ش ــز تک ــدی نی ــخه های بع ــده و در نس ــال های آین س

کنــون را بایــد ســال های رکــود ســینمای دفــاع مقــدس دانســت. هرچنــد مســعود ده نمکــی 

ــی  ــه موفقیت های ــه ب ــای 2 و 3 در گیش ــاخت اخراجی ه ــا س ــت ب ــال ها توانس ــن س در ای

برســد، امــا ایــن فیلم هــا نتوانســتند به عنــوان فیلــم شــاخص و فاخــر ژانــر دفــاع مقــدس 

ــاش زاده؛  ــعود نق ــته مس ــودک و فرش ــد ک ــر مانن ــن ژان ــای ای ــایر فیلم ه ــوند. س ــر ش ظاه

ــز نتوانســتند  ــی نی ــی کیای ــه مصطف شــب حــورا، ســیزده 59 ســامان ســالور؛ و ضــد گلول

ــد. ــرار کنن ــته را تک ــال های گذش ــدس س ــاع مق ــای دف ــت فیلم ه موفقی

ــیار 143 ،  ــای ش ــت. فیلم ه ــی نداش ــدات چندان ــۀ 90 تولی ــدس در ده ــاع مق ــر دف ژان

ــن دهــه  ــن فیلم هــای ای ــه مهم تری ــار ازجمل ــازده، 60 و ایســتاده در غب ــادان ی ــر، آب 23 نف

بودنــد. به رغــم تولیــدات کــم آثــار ســینمایی در ایــن دهــه ، می تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره 

ــات و  ــگ و فرعی ــه موضــوع جن ــق ب ــا بینــش عمی کــرد کــه حفــظ حماســه و ترکیــب آن ب

ــد. ــی فیلم هــای دفــاع مقــدس در دهــۀ 90 بودن حواشــی آن مضمــون اصل

بحث و نتیجه گیری

در ایــن پژوهــش، به منظــور  بررســی تبلــور دفــاع مقــدس در رســانۀ اثرگــذار ســینما بــه 

مطالعــۀ کیفــی و تحلیــل محتــوای 8 فیلــم از 4 دهــه )60ـ90( پرداختــه شــد و مشــاهده 

شــد کــه همــۀ فیلم هایــی کــه بــه مســائل پیرامــون جنــگ می پردازنــد  لزومــًا مبّلــغ صلــح 

نیســتند. هــر اثــر هنــری در تحلیــل نهایــی عصــارۀ فرهنــگ جامعــه و خرده فرهنگــی اســت 

کــه هنرمنــد در آن پــرورش فکــری یافتــه اســت )ترابــی، 1376: 77(.

ــا در حــوزۀ ســینمای  ــرد دولت ه ــن یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد عملک همچنی

ــر از دیدگاه هــا و  ــی متأث ــت در هــر برهــۀ زمان ــذار اســت و هــر دول ــاع مقــدس تأثیرگ دف

ــای  ــی و... عملکرده ــی و اجتماع ــی، سیاس ــرایط فرهنگ ــز ش ــه آن و نی ــد ب ــان معتق گفتم



139

دوره 15
 پیاپی 40

 زمستان 1400

 جامعه شناسی ژانر فیلم های دفاع مقدس در سینمای ایران)1360ـ1400(

خط مشــی های  کــه  گفــت  می تــوان  بنابرایــن  اســت.  گرفتــه  پیــش  در  را  متفاوتــی 

ــراد  ــر اف ــا تغیی ــد و ب ــاع مقــدس فردمحــور و دولت محــور بوده ان ــه ســینمای دف ــوط ب مرب

و دولت هــا دســتخوش تغییــرات بســیاری می شــوند. در جــدول 7، بــر اســاس آمــار 

و اطاعــات یافته هــای پژوهــش، خاصــه ای از نحــوۀ عملکــرد دولت هــا در ســال های 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــر نش موردنظ

     جدول 7. نتیجۀ عملکرد دولت ها در حوزۀ سینمای دفاع مقدس

درصد
تعداد فیلم های 

دفاع مقدس

تعداد کل 
فیلم های 
تولیدشده

دولت هامدت

3 سال5120
دولت موقت، شورای موقت

دولت های اول و دوم، سال های 58ـ60

8 سال26/568256
دولت های سوم و چهارم

مهر 60 ـ مرداد 68
دولت های پنجم و ششم8 سال22/594417
دولت های هفتم و هشتم8 سال12/556448
دولت های نهم و دهم8 سال533604

6 سال4/4221475
دولت های یازدهم و دوازدهم تا پایان 

سال 98 

ــارم  ــه در جــدول 7 نشــان داده شــده اســت، در دولت هــای ســوم و چه همان طــور ک

بیشــترین درصــد تولیــدات ســینمایی دفــاع مقــدس را شــاهد بوده ایــم و کمتریــن 

ــت.  ــوده اس ــاب ب ــۀ انق ــای اولی ــه دولت ه ــوط ب ــدات مرب تولی

همچنیــن از بررســی دهه به دهــۀ ســینمای دفــاع مقــدس برمی آیــد کــه سیاســت گذاران 

ســینمای ایــران، بــا ایــن تصــور کــه بایــد بــه حفــظ ارزش هــای دفــاع مقــدس همــت گمارنــد 

)شــکل دهی( ، دســت بــه ســاخت فیلم هایــی زدنــد کــه جــزء فیلم هــای تبلیغاتــی بودنــد. 

ــی )در دوران  ــۀ هیجان ــر و تخلی ــن ژان ــودن ای گرچــه ایــن فیلم هــا در دوره ای، به ســبب نوب

جنــگ( کــه یکــی از کارکردهــای اساســی سینماســت، بــا اقبــال عمومــی مواجــه شــدند؛ امــا، 

پــس از گذشــت زمــان، ایــن حمایــت مردمــی را از دســت دادنــد و در مقابــل، فیلم هایــی 

ــی  ــا نگرش ــتند و ب ــگ داش ــه جن ــادی ب ــی انتق ــه نگاه ــدند ک ــه رو می ش ــتقبال روب ــا اس ب

صلح آمیزتــر بــر پیامدهــای جنــگ تأکیــد داشــتند.

در دهــۀ 60، ســینمای ایــران بــا پرداختــن بــه فیلم هایــی بــا موضــوع جنــگ تحمیلــی، 
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حماســه آفرینی و جهــاد بــه جامعــه ادای دیــن  کــرد و جلــوه گاه مســائل روز جامعــه بــود. 

برزخی هــا، دنــدان مــار، دیده بــان، عقاب هــا، باشــو غریبــۀ کوچــک و... ازجملــه فیلم هایــی 

ــری از جنــگ و فرهنــگ واالی دفــاع مقــدس ســاخته  ــا تأثیرپذی ــد کــه در دهــۀ 60 ب بودن

شــدند و بــه اکــران رســیدند.

ــن  ــت. در ای ــی داش ــازار داغ ــدس ب ــاع مق ــون دف ــا مضم ــی ب ــۀ 70، فیلم های  در ده

دهــه آژانــس شیشــه ای، یــورش، بــوی پیراهــن یوســف، جنــگ نفتکش هــا، کیمیــا و... بــا 

موضــوع دفــاع مقــدس روی پــرده رفتنــد.

در دهــۀ 80، هرچنــد رونــد ســاخت فیلم هایــی بــا موضــوع دفــاع مقــدس ادامــه پیــدا 

ــه مســائل روز جامعــه توجــه داشــتند  ــدان ســینما بیشــتر ب کــرد، امــا ازآنجایی کــه هنرمن

و البتــه رســالت ســینما نیــز همیــن اســت، پرداختــن بــه موضــوع جهــاد و جبهــه و زندگــی 

ــینمای  ــان، س ــت زم ــا گذش ــت. ب ــه داش ــز ادام ــگ نی ــد از جن ــای بع ــدگان در دهه ه رزمن

دفــاع مقــدس کم کــم بــه ســینمای تاریخــی تبدیــل شــد و البتــه پرداختــن بــه ایــن گونــه 

ــیار  ــای بس ــۀ 80 فیلم ه ــه در ده ــد. البت ــاری ش ــینما اختی ــدان س ــرای هنرمن ــم ب از مفاهی

ــن  ــل از ای ــدند. دوئ ــه ش ــاخته و پرداخت ــدس س ــاع مق ــخ دف ــارۀ تاری ــأنی درب ــور ش درخ

ــر  ــب به خی ــمی، ش ــارچ س ــت. ق ــل اس ــود بی بدی ــوع خ ــه در ن ــود ک ــا ب ــته از فیلم ه دس

ــای  ــاخص ترین فیلم ه ــم و... از ش ــر روز ده ــل(، عص ــه فص ــر س ــا )ه ــده، اخراجی ه فرمان

ــد. ــاع مقــدس در دهــۀ 80 بوده ان ــا موضــوع دف ســینمایی ب

ــرده  ــدس روی پ ــاع مق ــوع دف ــا موض ــه ب ــی ک ــداد فیلم های ــه تع ــۀ 90، اگرچ در ده

ــار بســیار  ــه آث ــرد ک ــان ک ــد اذع ــرده اســت، بای ــدا ک ــزل پی ــه لحــاظ عــددی تن ــد ب رفته ان

فاخــری در دهــۀ 90 بــا موضــوع ســینمای دفــاع مقــدس ســاخته شــده اند. دفــاع مقــدس 

ــا دیــدی فراخ تــر بــه آن نــگاه می شــود.  دیگــر محــدود بــه جنــگ هشت ســاله نیســت و ب

ــام و  ــت علیهم الس ــم اهل بی ــاع از حری ــور، دف ــای کش ــرار در مرز ه ــا اش ــارزه ب ــروزه مب ام

ــمار  ــه ش ــدس ب ــاع مق ــگ دف ــزء فرهن ــی، ج ــری و...، همگ ــای تکفی ــا گروهک ه ــکار ب پی

ــت.  ــرده اس ــه ک ــری را ارائ ــار فاخ ــه، آث ــن گون ــری از ای ــا تأثیرپذی ــز، ب ــینما نی ــد. س می آین

ــر  ــی ب ــای اول و دوم( و... گواه ــروز )فصل ه ــرای نیم ــب، ماج ــۀ ابوقری ــر آب، تنگ ــرو زی س

ایــن مدعــا هســتند.
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منابع و مأخذ

احمــدی، ســیدباقر، افســانه مظفــری و ســیدمحمد مهــدی زاده )1396(. »بازنمایــی مفاهیــم ایثــار و شــهادت در 
ســینمای دفــاع مقــدس تحلیــل مقایســه ای فیلــم پــرواز در شــب و عقاب هــا(«. فصلنامــه مطالعــات ملــی، 

شــماره 70: 62ـ45.

ــینمای  ــه س ــتایی در آئین ــی روس ــرد )1386(. »جامعه شناس ــان جوانم ــی و احس ــین میرزای ــی، حس ــا ، مصطف ازکی
ــات ، شــماره 10. ــی و ارتباط ــت فرهنگ ــه معاون ــران«. فصلنام ای

ــوری )1381(. »تأثیــر نقاشــی درمانی در کاهــش رفتار هــای پرخاشــگرانه  دانش آمــوزان  به پــژوه ، احمــد و فریــده  ن
عقب مانــده ذهنــی«. دوفصلنامــه روانشناســی و علــوم تربیتــی دانشــگاه تهــران. شــماره 2: 170ـ155.

ــوم در روایت هــای داســتانی  پورالخــاص، شــکراهلل و محمــد یحیایــی )1397(. »بازنمایــی اســطوره قهرمــان مظل
ــه  ــران«. دوفصلنام ــینمای ای ــه س ــار ده ــه از چه ــار فیلم نام ــوردی چه ــه م ــی. مطالع ــگ تحمیل ــینمای جن س

ــگ، شــماره 2: 71-55. ــانه و فرهن رس

ترابی ، علی اکبر )1376(. جامعه شناسی ادبیات. تهران: انتشارات فروغ آزادی.

ــای  ــرای آفرینش ه ــت مایه ای ب ــران: دس ــگ در ای ــینمای جن ــه س ــه ده ــر س ــروری ب ــعود )1386(. »م ــی، مس ثابت
ــماره 35: 45ـ39. ــه، ش ــوره اندیش ــه س ــینمایی«. فصلنام س

ــماره 1:  ــی، ش ــینمایی فاراب ــه س ــران«. فصلنام ــینمای ای ــگ در س ــی جن ــرزاد )1392(. »آسیب شناس ــش، مه دان
.98-99

دانــش، مهــرزاد )1393(. »ســهم ســینمای ایــران در بازنمایــی دفــاع مقــدس«. فصلنامــه مردم ســاالری، ش3581، 
ــرداد(، 12.  )هفتم خ

ــماره 165:  ــم. ش ــه فیل ــدس«. فصلنام ــاع مق ــگ و دف ــینمای جن ــی س ــادمهر )1373(. »فیلم شناس ــتین، ش راس
.100-111

رامین ، علی )1387(. مبانی جامعه شناسی هنر. تهران: انتشارات نی.

راودراد ، اعظم )1382(. نظریه های جامعه شناسی هنر و ادبیات . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ــی و  ــت های فرهنگ ــل سیاس ــی )1399(. »تحلی ــری صالح ــیدرضا امی ــی و س ــم حاجیان ــاد، ابراهی ــربندی، فرن س
عملکــرد دولت هــای پــس از انقــاب اســامی در حــوزه اقتصــاد ســینما«. فصلنامــه رســانه و فرهنــگ، شــماره 

1: 132ـ101.
شــهیدی، مهــرداد )1373(. »ماحظــات تبلیغاتــی دربــاره  ســینمای جنــگ«. محمدقاســم فروغــی جهرمــی 
)ویراســتار(، مقــاالت برگزیــده چهارمیــن کنفرانــس بررســی دفــاع مقــدس: راه هــای حفــظ آثــار فرهنگــی 

ــدس. ــاع مق ــای دف ــار و ارزش ه ــظ آث ــاد حف ــران: بنی ــدس. ته ــاع مق دف
شــیرازی ، علــی )1387(. »نگاهــی بــه ســه دهــه ســینمای پــس از انقــاب اســامی: طفــل گریزپــا«. دوماهنامــه 

مجلــه ســوره ، شــماره 40: 33ـ31.

از  صدیقــی، مهــدی و ســید محمدصــادق مرکبــی )1396(. مطالعــه  ظرفیــت و شــیوه های قهرمان ســازی 
شــهدای دفــاع مقــدس در آثــار نمایشــی )بــا مطالعــه مــوردی ســریال شــوق پــرواز و فیلــم چ(. پایان نامــه 

ــران. ــامی ای ــوری اس ــیمای جمه ــگاه صداوس ــد، دانش کارشناسی ارش

ــری و ســینمایی دفــاع  عرفان منــش ، جلیــل )1397(. فرهنگ نامــه ســینمای دفــاع مقــدس. تهــران: ســازمان هن
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دوره 15
 پیاپی 40

 زمستان 1400

 جامعه شناسی ژانر فیلم های دفاع مقدس در سینمای ایران)1360ـ1400(

مقــدس. 
فراستی، مسعود )1392(. فرهنگ فیلم های جنگ و دفاع ایران. تهران: نشر ساقی.

فیشــر ، ارنســت )1385(. ضــرورت هنــر در رونــد تکامــل اجتماعــی . ترجمــه فیــروز شــیروانلو . تهــران: انتشــارات 
تــوس.

قاضــی میرســعید، حکمــت )1362(. »کارنامــه  8ســاله دفــاع مقــدس در ســینمای جنــگ«. فصلنامــه صــف، شــماره 

.46-49 :162
کریمــی، ابراهیــم )1392(. »بررســی دو ژانــر متفــاوت در ســینمای جنــگ جهــان«. بازیابی شــده در: ســخن آنایــن 

)تاریــخ بازیابــی 25 آذر 1392(.
گال ، جویــس، مردیت دامیــن گال و والتــر بــورگ )1382(. روش هــای تحقیــق کّمــی و کیفــی در علــوم تربیتــی و 

روانشناســی )جلــد اول(. ترجمــه احمدرضــا نصــر و همــکاران . تهــران: انتشــارات ســمت.
ــه  ــی«. فصلنام ــای طای ــا قلم ه ــدس ب ــاع مق ــینمای دف ــات س ــی ادبی ــر )1384(. »ریخت شناس ــور، مظف متین پ

ــینما، 711، 12. س
ــه  ــران«. فصلنام ــینمای ای ــذر از س ــدس در گ ــاع مق ــادی  )1389(. »دف ــی من ــه و مرتض ــی ، فاطم ــوی فهم مرتض

مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات ، شــماره 25: 148ـ127.
مرتضــوی فهمــی، فاطمــه و مرتضــی منــادی )1387(. »بررســی مفاهیــم صلــح و خشــونت در فیلم هــای ســینمای 

دفــاع مقــدس«. فصلنامــه اندیشــه های نویــن تربیتــی، شــماره 1: 69ـ51.
معدنی، سعید )1391(. جامعه شناسی سینمای جنگ و دفاع مقدس. تهران: انتشارات بهمن برنا.

ــور، ســید جمال الدیــن حســینی )1396(. بازنمایــی ویژگی هــای  ــم فرخــی، زهــرا طاهری پ ــدی، مهــدی، میث مکون
ــودی  ــه کب ــای ب ــه: فیلم ه ــدس )موردمطالع ــاع مق ــینمای دف ــی در س ــگ تحمیل ــان جن ــری فرمانده رهب
ــات،  ــگ و ارتباط ــکده فرهن ــد، دانش ــه کارشناسی ارش ــار(. پایان نام ــتاده در غب ــیرین و ایس ــور ش ــاس، ش ی

دانشــگاه ســوره.
مهدلو، روح اله )1387(. »سینمای دفاع مقدس در بوته تحلیل«. ماهنامه بشری، شماره : 62-69.

مهدی زاده، سیدمحمد )1387(. رسانه و بازنمایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.
ــاختارگرایانه  ــن س ــفندیاری )1397(. »تبیی ــهاب اس ــر و ش ــر فهیمی ف ــادات، علی اصغ ــم س ــی، مری ــی اصفهان نقیب
ســینمای دفــاع مقــدس )مطالعــه مــوردی مهاجــر و لیلــی بــا مــن اســت(«. دوفصلنامــه رســانه و فرهنــگ، 

ــماره 1: 215-236. ش
هینیک ، ناتلی )1384(. جامعه شناسی هنر . ترجمه عبدالحسین نیک گهر . تهران: انتشارات آگاه.

ــر تقاضــای ســینمای  یوســفی، رســول، محســن ابن الديــن و فاطمــه حــداد )1398(. »رتبه بنــدی عوامــل مؤثــر ب
دفــاع مقــدس در جوانــان )مطالعــه مــوردی مدرســه ســینمایی حــوزه هنــری انقــاب اســامی(«. فصلنامــه 

شــاهد اندیشــه، شــماره 1: 63ـ40. 
یونــگ، کارل گوســتاو )1383(. روانشناســی ضمیــر ناخــودآگاه. ترجمــه محمدعلــی امیــری . تهــران: انتشــارات 

علمــی و فرهنگــی .
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